
  
 
 
 

  دورۀ نهم  ۀت مدیرصورت جلسه هیئ

 11:  03  ساعت شروع: 

 11:  33ساعت پایان:    

 2از  1صفحۀ 

 
 11/37/1131تاریخ جلسه:

 75 شماره جلسه:

 

9969944554آدرس :زنجان ، بلوار شیخ اشراق ، تقاطع پروین اعتصامی ، کد پستی :   

 www.zanjan-nezam.org                        11999433فاکس :       11997763تلفن : 

 

 شماره : ...........................

 تاریخ :..............................

.پیوست : ........................  

 بسمه تعالی 

 :/دکتر، مهندسآقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 (12:11-11)سرور رحیما زنجانی محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری (12-11)حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 سعید نظری محسن کاظمی راد حمید شعبان زاده زینعلیفریدون  علی رحمانپور زنجانی

     حامد نظری

   -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 -: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 - :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 آقای مهندس ذبیحیانمدعو: 
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید. 

، صفا رایانه و با شهرکت ساینی  برگااری جلسههلسهه آقای دکتر زینعلی گاارشهی از اقدامات روزیای گتشهته از جمله در ابتدای ج گزارش ریاستت:

 راطختوضیحاتی ارائه دادند و اتوماسیون ارسال نقشه و گاارشات و دستورنقشه به شهرداری در راه اندازی اتصال  نمایندگان شهرداری در خصوص تسریع

انشالله تا یفته آتی اتمام خواید  1111انجام حسابرسی تراز ایشهان اضافه نمودند در ادامه نشهان کردند انتظار می رود در یفته یای آتی عملیاتی گردد. 

 1112و بودجه  1111پیشنهاد می شود تراز  1112یافت و روز دوشهنبه در جلسه ییات مدیره ارائه میرردد که در صورت آماده شدن پی  بینی بودجه 

بر پروژه باشراه مهندسین خاجرای سفت کاری ریاست سازمان از برگااری کمیسیون معاملات و انتخاب برنده استعلام پیمانکار در مجمع آتی طرح گردند. 

مچنین ی را انجام دیی . ه از سفت کاریبرنده اسهتعلام بایستی تسریع گردد تا انشااالله در باقیمانده فص  کاری بتوانی  بخ  عمدداد که کاریای قرارداد 

ان ایشگردد. انجام تا برگااری مجمع آتی  ضهرورت انتخاب مشهاور برای پروژه و انجام تحوی  از پیمانکار اولیه و رسهیدگی صهورت وضعیت قطعی مربوطه

. ریاست می باشههدمربوطه اتر حقوقی ر پروانه و دفافاودند کنترل مضهاع  در حال رصهد پروژه یای اقدام ملی، ارائه گاارو و ارسهال آنها به مرجع صهدو

در صورت تائید نماینده کمیسیون تخصصی که سازمان ادامه دادند رنگ آمیای نرده یا و درب یای محوطه در راستای نرهداری مطلوب، تعویض روشنایی 

صرف برق برق و آقای مهندس تیموری برای ک  سهاختمان سازمان انجام خواید یافت که در این صورت م
1

1
حدود خواید شد که یاینه انجام شده ظرف  

طبق قرارداد اولیه انجام و نمایندگان سازمان جهت  10/10/1111سهال جبران می شهود. ایشان ادامه دادند پرداخت مطالبات اقامتراه مشهد تا  2تا  1/1

گردند. آقای دکتر زینعلی از کمیته رفایی در خصهههوص برگااری ی اام ماصهههلاح قرارداد قبلی و انجام مقدمات برای انعقاد قرارداد جدید طی یفته آتی اع

 را ارائه مسهابقات دارت برای اعضها تشکر و قدردانی نموده و از خان  دکتر رحیما و آقای مهندس حامد نظری خواستند که در این زمینه توضیحات کاملی

 ع نظارت روزانه، کلیپ و به محض بهتر شدن وضعیت اینترنت قاب  انجام خواید بود.نمایند. ایشان یمچنین بیان کردند که اطلاع رسانی در خصوص ارجا
    امضای اعضای ییأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد
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 نطق پیش از دستور:

ا ی و مواردی را از پروژ ه مهندس کاظمی راد نسبت به افاای  بازدید یای واحد کنترل مضاع  و پوش  بیشتر عملیات ساختمانی تتکراتی را دادندآقای 

 ذکر کردند.

و خواستار ارائه تتکر و توضیحاتی ارائه  1111ارائه تراز مالی آقای دکتر رحمانپور نسهبت به پیریری و اجرایی شدن کلیه مصوبات ییات مدیره و تاخیر در

 گاارو مصوبات اجرا نشده شدند.

 :و نتایج مذاکرات  مصوبات

ا یشه و ... در جهت حمایت از فعالیت،کنترل نقکمیسیون یای تخصصی ،بازرسان ،جمله ییات مدیره، شورای انتظامی انجام بیمه تکمیلی ارکان سازمان از-1

درصد این یاینه توسط سازمان مطرح و اعضا نظرات خود را در این مورد ارائه نمودند که پس از بحث و گفترو با توجه به عدم  11زحمات آنها و پرداخت و 

 با انجام آن مخالفت شد.  1111ه پی  بینی یاینه در بودج

نامه مربوطه فرمول محاسبه حق الاحمه ویرای  و بند دوم  1در  بند  مقرر شد ونما مطرح نفره علی الخصوص تعرفه طراحی  1موارد ارسالی به ییات  -2

 نامه نیا بازنرری گردد.

 از مشاوران ضمناً .ساز در پهنه یای گسلی برای مهندسان سازه در کمیته آموزو مورد بررسی قرار گیرد مقرر گردید دوره آموزو دستورالعم  ساخت و -3

علی الخصوص پروژ یای اقدام ملی مسکن را به سازمان گاارو  ه خود در خصوص رعایت موارد متکوراسته شود اقدامات انجام یافتو دفاتر حقوقی خو

 نمایند. لازم است در سایت سازمان دستورالعم  ساخت و ساز در پهنه یای گس  اطلاع رسانی عمومی گردد.

 تهیه شده بود مطرح و پس از بررسی  به شرح ذی  تصویب گردید.  بازه تعرفه یای شهرسازی که توسط کمیسیون شهرسازی -1

 "پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازي"

 111111بالای  11111-111111 21111-11111 1-21111 متراژ

 10203 21331 31623 33963 مبلغ

گ( ارائه آقای دکتر رحمانپور گاارشهی از اقدامات انجام شهده در مورد انتخاب پیمانکار برای انجام مراح  سهفت کاری پروژه باشراه مهندسین )گاوازن -1

کام  خوایند مایه مفاد قرارداد را  1و برنده اسهتعلام را آقای مهندس سهید محسن نبوی از اعضا مجری سازمان عنوان کردند که طی ی  قرارداد نموده 

 نمود.
    امضای اعضای ییأت مدیره:

 محمدرضا دلجویی مصطفی تیموری حمیدرضا اسلامی حسین اسکندری

 حمید شعبان زاده فریدون زینعلی علی رحمانپور زنجانی سرور رحیما زنجانی

  حامد نظری سعید نظری محسن کاظمی راد

 

 با ذکر صلواتی خاتمه یافت.   11: 33جلسه در ساعت  


